Proces-verbal
TncheiatTnsedinta Comisiei de Tnvatamantsi tineret din data
de 23 februarie 2021, ora 10:00

(

1.

PRE§EDINTE- PU§CA§ IONEL -prezent

2.

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

3.

MELCIUFLORIN– absent

4.

NICOLAIE GEORGE – prezent

5.

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

6.

r

7.

RIGUANDREI-DANIEL– prezent

8.

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

9.

(

)

10.

DOICIN CRISTIAN – VASILE- prezent

11.

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

12.

DAVIDESCUMARIANA- MONICA– prezent
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a

§edinta comisiei s-a tinut online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.
Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei

sarut mana!
Buna ziua! Bine ati venit la sedinta de astazi!

Avem pe ordinea de azi aprobarea membrilor provenitidin partea
Consiliului General al municipiului Bucure9tiTn unitalile 9colare speciale
din municipiul Bucure9ti, aceste propuneri sunt cuprinse Tn proiectele 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Am stat sa ne gandim cum sa procedam mai bine, daca mergem sa
le aprobam pe numarul de membrii sau sa le votam pe fiecare, haideti sa
Tncercam sa le votam pe fiecare 9i vedem cat de repede merge.

1

Domnul consilier Lixandru lonel Florian

\lb rog, daca fmi permiteji sa fac o rectificare la ceea ce a spus
domnul Puscas.
Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei
va rog, dornnule Lixandru!
Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Noi nu aprobam acum desemnarea membrilor, noi aprobam
completarea Consiliilor de administratie ale unitalilor de Tnva+amantcu
unul, respectiv doi membrii din partea Consiliului general; care vor fi
membrii va decide Consiliul General vineri.
(

Domnul Puscas lonel – pre9edintele comisiei

Deci nu discutam numele persoanelor,ci numarul locurilor le
discutam.
Domnul consiiier Lixandru lonel Florian
Nici macar numarul locurilor, ci desemnarea reprezentanjilor din

Consiliul General pe acele locuri, numarul locurilor este stabilit prin
metodologia de organizare 9i funcjionare a consiliilor de administra+ie, noi
practic dam avizul pentru nominalizarea, vineri, in Consiliul General, a
respectiv 2, 1, 9i 3 membrii, conform regulamentului Tnvigoare

(

Domnul Pu9cas lonel – presedintele comisiei
Corect
Trecem la primul proiect de hotarare, respectiv Proiectul cu

numarul 23 privind desemnareaa doi reprezentanji ai Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti ca membri in Consiliul de
Administrajie al unitalii de Tnvalamant special de stat §coala
Gimnaziali Speciala pentru Surzi nr. 1, sector 1, initiator primarul
general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnva+amant9i tineret, cornisia
juridica 9i de disciplina.

Sunt discutii pe margineaacestui proiect? Nu sunt discujii. va
multumesc
Trecem la votarea acestui proiect, va rog tehnicul.
Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
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Domnul Puscas lonel – pre9edintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 24 privind desemnarea a doi
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca

membriTnConsiliulde Administrajieal unitalii de invilamant special
de stat §coala Gimnaziali Speciala nr. 1, sector 2, initiator primarul
general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvatamant9i tineret, cornisia
juridica 9i de disciplina.
Sunt discujii pe marginea acestui proiect? Nu sunt discu+ii.
Vi supun proiectul la vot.
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
Domnul Rigu nu aji votat. A9teptam.

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri, proiectul a

(

primit aviz favorabil.
Domnul Pu9ca9 lonel – pre9edintele cornisiei
Trecem la Proiectul cu numarul 25 privind desemnarea a doi
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri TnConsiliul de Administra jie al unitalii de Tnvalamant special
de stat §coala Gimnaziala Speciala nr. 7, sector 1, ini+iatorprimarul
general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvatamant9i tineret, cornisia
juridica 9i de disciplina.
va supun proiectul la vot. va rog tehnicul.
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
Puteti vota. A votat toata lumea
(

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
Domnul Pu9ca9 lonel – pre9edintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 26 privind desemnarea a doi
reprezentan}i ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri in Consiliul de Administratie aI unitalii de invalamant special
de stat §coala Gimnaziala Speciala nr. 8, sector 1, initiator primarul
general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnva+amant9i tineret, cornisia
juridica 9i de disciplina.

va rog sa supunem la vot proiectul.
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Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Puteti vota. A votat toata lumea

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva,0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
Domnul Puscas lonel – pre9edintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 27 privind desemnarea a doi
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri in Consiliul de Administrajie al unitalii de invalamant special
de stat §coala Gimnaziala Speciala “Constantin Piunescu”, sector 6,
initiator primarul general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvalamant
9i tineret, cornisia juridica 9i de disciplina.
Supunem la vot proiectul, va rog.

(

Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
A votat toata lumea

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotrivi, 0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 28 privind desemnarea a doi
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri in Consiliul de Administrajie al unitaIii de Tnvalamantspecial
de stat §coala Profesionali Speciala pentru Deficienji de Auz “sfanta
Maria“, sector 6, inijiator prirnarul general al municipiului Bucure9ti,
(

comisia de Tnvatamant 9i tineret, comisia juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot, va rog tehnicul. Votati!

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Doamna Davidescu nu ati votat
A votat toata lumea

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
Domnul Pu9cas lonel – presedintele comisiei

Trecemla Proiectul cu numirul 29 privind desemnareaa doi
reprezentan li ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca

membri in Consiliul de Administrajie al unitalii de Tnvalamantspecial
de stat §coala Gimnaziala Speciala nr. 2, sector 2, ini+iator primarul
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general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnva{amant9i tineret, cornisia
juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot. Vota+i!
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
Domnul Necula nu ati votat
A votat toata lumea

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.

Domnul Pu9cas lonel – pre9edintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 30 privind desemnareaa doi
reprezentan li ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri TnConsiliul de Administratie aI unitalii de invalamant special

(

de stat §coala Gimnaziala Speciali nr. 4, sector 4, inijiator primarul
general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnva+amant9i tineret, cornisia

juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot, va rog. Votati!
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
Domnul Rigu nu ati votat.

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi, 0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.

Domnul Pu9ca9 lonel – presedintele comisiei
(

Trecem la Proiectul cu numarul 31 privind desemnareaa doi
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca

membriTnConsiliulde Administrajieal unitalii de invalimant special
de stat §coala Gimnaziala Speciala pentru Deficien li de Vedere,
sector 2, initiator primarul general al municipiului Bucure9ti, comisia de
Tnvatamant9i tineret, comisia juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot, va rog.
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
A votat toata lumea

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
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Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 32 privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membru Tn Consiliul

de Administratie

al unitatii de Tnvatamant

special de stat Gridinija Speciala pentru Hipoacuzici nr. 65, sector 1,
inijiator primarul general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvalamant
9i tineret, comisia juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot, va rog.

Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
(

Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei

Trecemla Proiectul cu numarul 33 privind desemnareaa doi

reprezentanji
ai ConsiliuluiGeneralal MunicipiuluiBucure9ti,ca
membri TnConsiliul de Administrajie al unitatii de invalimant special

de stat §coalaGimnazialaSpeciala“sfantul Nicolae”,sector 4,
initiator primarul general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvalamant
9i tineret, comisiajuridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot. Vota!!!
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
A votat toata lumea.

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectul a
(

primit aviz favorabil.
Domnul Puscas lonel – pre9edintele comisiei
Trecem la Proiectul cu numirul 34 privind desemnarea a doi
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca

membri in Consiliul de Administrajie al unitalii de Tnvalamantspecial
de stat §coala Gimnaziala Speciali nr. 10, sector 1, inijiatorprimarul
general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvatamant9i tineret, comisia
juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot. Votaji!
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
A votat toata lumea
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Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.

Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 35 privind desemnareaa doi
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri TnConsiliul de Administrajie al unitalii de Tnvalamant special
de stat §coala Gimnaziala Speciala nr. 3, sector 4, initiator primarul
general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvatamant9i tineret, comisia
juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot. Votaji!
(

Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
A votat toata lumea

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.

Domnul Pu9cas lonel – presedintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 36 privind desemnarea a doi

(

reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri TnConsiliul de Administrajie al unitalii de Tnvalamant special
de stat §coala Gimnaziala Speciala nr. 5, sector 3, initiator primarul
general al municipiului Bucure§ti, comisia de Tnvatamant9i tineret, comisia
juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot. Votaji!
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
A votat toata lumea

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
Domnul Pu9ca9 lonel – pre9edintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 37 privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca

membru Tn Consiliul de Administratie al unitatii de Tnvatimant
special de stat §coala Gimnaziali Speciala nr. 9, sector 5, ini{iator
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prirnarul general al municipiului Bucure9ti, comisia de invalamant 9i
tineret, comisia juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot.
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
Doamna Davidescu. A votat toata lumea

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei
Trecem la Proiectul cu numarul 38 privind desemnarea a doi
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca

membri TnConsiliul de Administrajie al unitalii de Tnvalamantspecial
de stat §coala Profesionala Speciala nr. 3, sector 2, initiator primarul

(

general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvalamant9i tineret, cornisia
juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot.
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
A votat toata lumea

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.

Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 39 privind desemnarea a doi
(

reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri TnConsiliul de Administra jie al unitaIii de invalamant special

de stat §coala Profesionala Speciala nr. 2, sector 2, inijiatorprimarul
general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvalamant9i tineret, comisia
juridica 9i de disciplina.
Supunem proiectul la vot.
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
A votat toata lumea

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
Domnul Pu9ca9 lonel – pre9edintele comisiei

Trecem la Proiectul cu numarul 40 privind desemnarea a doi
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
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membri TnConsiliul de Administra jie al unitalii de Tnvalimant special

de stat Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta“, sector 2,
ini+iatorprimarul general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnva{amant
9i tineret, comisiajuridica 9i de disciplina.
Supunem proiectulla vot.
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
A votat toata lumea

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva,0 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.
Domnul Pu9ca9 lonel – presedintele comisiei

Trecern la Proiectul cu numarul 41 privind desemnareaa trei
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri TnConsiliul de Administrajie al unitalii de Tnvalamantspecial
de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2, initiator primarul
general al municipiului Bucure9ti, comisia de Tnvatamant9i tineret, comisia

(

juridica 9i de disciplina.

Supunem proiectulla vot.
Doamna Tanasoff Camelia - asistent comisie
Doamna Gherghiceanu.

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectula
primit aviz favorabil.1

(

Domnul Pu9ca9 lonel – presedintele comisiei
Cu votul acesta am epuizat pentru astazi ordinea de zi. Pentru a nu
ne retrage fara sa ne exprimam Tntr-unfeI sau altul, va rog sa facem o

mica discu+ie,daca aveji propuneri sau daca aveti idei Tn legatura cu
activitatea comisiei Tnperioada urmatoare.

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Daca fmi permiteti, avand Tn vedere contextul actual, modul de
desfa9urare al 9edin+elortot acesta trebuie sa ramana pentru ca, din
pacate, nu ne putem vedea mai des. Rugamintea mea la dumneavoastra,
domnule Pu9ca9 Tn calitate de inspector 9colar, poate ar fi binevenita o

informare periodicape email sau pe grupul de whatsup al comisieicu
privire la situatia de la nivelul Municipiului Bucure9ti Tnceea ce prive9te
=Doamna Gherghiceanu Florentina, consilier general, a mentionat expres ca voteaza
“pentru” avand Tnvedere ca sistemul de vot nu i-a Tnregistratop+iuneade vot.
9

nurnarul de infectari, situajia vaccinarilor pentru ca acum deja am primit
pe emailul de la 9coala un formular pentru aceasta campanie de vaccinare

dedicata cadrelor didactice 9i pentru noi, consilierii generali, ar fi utile
cateva informa+iiperiodice din partea dumneavoastra pentru ca ni le oferiti
la cald 9i sunt convins ca sunt informajii veridice 9i nu a9a cum circula pe
alte canale de comunicare.
Domnul Pu9ca9 lonel – presedintele comisiei
Sigur ca da, e o propunere foarte buna, avand Tnvedere faptul ca
facem acest lucru 9i catre alte institujii, e normal sa fim 9i noi, colegii, din
Consiliul General informaji la timp despre situatia care este Tn momentul
de faji, pe marginea acestei probleme din municipiul Bucure9ti, e o
propunere foarte buna 9i chiar o sa Tncerc sa o rezolv.
in jurul orei 15.00-16.00, in general o dau catre Prefectura 9i catre
minister 9i atunci o sa o pun 9i pe grup.

(

Domnul consilier Necula Valentin
O Tntrebare, va rog, domnule pre9edinte, in urma discutiilor

preliminare de buget aji avut ceva discutii cu cei de la Comisia de
Tnvatamantreferitor la la propunerile dumnealor pentru bugetul 2021? Am
analizat 9i eu bugetul un pic 9i ma gandeam ca am putea avea 9i Tntrenoi
o discujie referitor Ia ce-au propus cei de la direcjie.
Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Ale cui propuneri, ma scuzati, ca noi membrii comisiei nu am facut
propuneri?
(

Domnul Puscas lonel – pre9edintele comisiei
Ale subordonatelor

Avem doua subordonatesi aceste doua subordonatevin cu un
proiect de buget 9i e buna ideea care a Tnaintat-ocolegul nostru, n-ar fi
rau sa convocam o 9edin@in care sa i chemam pe cei doi reprezentanti
ai acestor subordonatesa exprime un punct de vedere 9i sa ne solicite
ajutorul Tnmasura Tncare putem sa I dam, acuma sa vedem cu timpul cum
ne Tmparjimca sa putem sa 9i realizam lucrul acesta.
Domnul consilier Necula Valentin
Tntrebamdaca informal au existat 9i alte discutii dupa acele 9edin{e?
injeleg ca nu. Multumesc.
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Domnul Puscas lonel – pre9edintele comisiei

Cred ca putem avea o discujie cu reprezentanjiicelor doua
subordonate, sa vedem Tnce masura dorim sa Ie susjinem proiectele sau
nu, sa-i sustinem sau nu
Daca mai aveji 9i alte idei va rog sa scrieli pe grupul de whatsup sa
vedem Tnce masura ne organizam.

'Fntelegca nu mai sunt alte propuneri,alte idei pentru astazi, prin
urmare declar sedinta Tnchisasi va urez o zi frumoasa sa ne revedem cu
bine
Sedinta comisiei s-a TncheiatIa ora 10:40
(

Nota: Consemnareavoturilor s-a realizat Tn conformitatecu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinla WebEx pe
care s-a desfasuratsedinta.

PRI

PUSC,
X

SECRETAR
NECULA VALENTIN

(
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